
Č. 63 
Zima 2020/2021 

Teplotní extrémy zimy 

V zimě bylo velmi teplo i velmi mrazivo, teplota se střídala nejen v čase, ale značně rozdílná byla i co do prostoru. 
Nejen o tom bude přehled větších teplotních změn v období letošní zimy, které vyvrcholily právě na jejím konci. Tam 
se odehrál nejen teplotní a sněhový vrchol sezóny, ale i rekordně vysoká teplota. | METEOZPRÁVY 

Letošní zima nebyla tuhá a studená 

Jakmile se na několik málo dnů teplota dostala trvale pod nulu i v nížinách a centrech velkých měst současně leželo i 
přes 15cm sněhu, objevily se informace a komentáře různé podoby. Často znělo, jak je letošní zima studená a bohatá 
na sníh. Bylo tomu tak skutečně tak? K posouzení sezóny jako celku je třeba pamatovat si dobře průběh celého 
tříměsíčního období, ne poslední tři týdny. | TÉMA 

 

Nebyla tak teplá a chudá na sníh jako poslední dvě, ale rozhodně nepatřila ke studeným. Řeč je o zimní sezóně, 

tedy období prosince 2020 až února 2021, kterou v tomto čísle shrnujeme. Přesněji řečeno sezónu zimy, ve které 
shrnujeme průběh počasí a klimatické údaje. Pokud to shrneme stručně, tak tato sezóna nebyla tak teplá a chudá na 
sníh jako některé předchozí z nedávných let. Stále se ovšem uplatňovala významná proměnlivost klimatu s převahou 
tepla. Detailněji připomenout průběh počasí v této sezóně a také nějaké nepřesné informace uvést na pravou míru. 
Minimálně o to se toto číslo ve vztahu k danému období pokouší jako obvykle ve formě několika příspěvků a 
informačních textů. 

 

.                                                                                                                                                                                            METEOKVÍZ  

Nová otázka k zamyšlení z teorie i praxe oborů, nová podoba kvízu | Strana 25 

.                                                                                                                                                                                        FOTOGALERIE 

Sněhem pokrytá krajina, mimo hory stále méně častý jev - fotografie | Strana 15 

 

Zima 2020/2021 z pohledu mrazivých a ledových dnů 

Jaká byla letošní zima ohledně charakteristické teploty, tedy počtu mrazivých a ledových dnů vůči minulým? To 
podrobněji rozebere příspěvek v historii. Podle toho lze do jisté míry bilancovat a stavět aktuální sezónu proti 
ostatním. A určit na základě tohoto úhlu pohledu podobný průběh. | HISTORIE  

Počasí dne:  23.3.2021                /Oblačno až zataženo, místy přeháňky, hl. na S/SV/                                                 7°C/-1°C 

HYDROMETEOROLOGICKÝ A KLIMATICKÝ MAGAZÍN 
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METEOZPRÁVY 
Rubrika přináší informace o průběhu zejména význačného a zajímavého počasí s popisem příčin jeho výskytu a dále jeho případných následků a 
vlivů v různých oblastech. Sestává z jednotlivých článků či příspěvků, které informují o průběhu počasí v ČR, o rekordních hodnotách, statistikách 
naměřených na naší meteorologické stanici. 

Shrnutí průběhu počasí během klimatologického podzimu 2020 na území ČR 
Obecně: Období začalo rychlým postupem systémů front v západním proudění. Významnější cyklonou byla 
„Virpy“ (čteme Wirpie) kolem 5. prosince. Další systémy následovaly. Ve druhé polovině prosince bylo krátce 
počasí anticyklonální a inverzní. Významnou cyklonou v další sérii převahy západního proudění byla níže 
„Hermine“ s vlivem po vánočních svátcích. Cyklonální počasí převládlo i v lednu, ovšem za vlády 
studenějšího proudění. Teplé počasí bylo jen krátce v teplých sektorech cyklon. Počasí bylo značně střídavé. 
Během první dekády došlo k vpádu studeného vzduchu od severovýchodu na naše území po přechodu 
zvlněného rozhraní. Byla to jediná přibližně desetidenní zimní epizoda se sněhem ve všech oblastech. Mráz 
byl přechodně i silný. Po polovině měsíce se vrátilo cyklonální počasí západního proudění a nastala obleva. 
V závěru sezóny bylo počasí v ČR značně inverzní s výskytem četných mlh v nižších výškách a velkými rozdíly 
teploty. 

Prosinec: Naše území přecházely systémy front spojené s cyklonami. Nejvýznamnější byla cyklona zvaná „Virpy“ 
(Wirpie). Teplotně se počasí střídalo, krátce docházelo k přílivům teplého vzduchu. Tyto byly střídány studeným 
vzduchem za frontami. Uplatnila se před vánoční obleva, kdy se během svátků počasí opět značně měnilo a po vlivu 
níže zvané „Hermine“ došlo k vpádu studeného vzduchu na naše území. Počasí tedy vykazovalo velkou proměnlivost, 
zejména teplotní a tlakovou. V měsíci byly srážky spíše méně časté, kolem poloviny měsíce se tvořily častěji mlhy a 
nízká oblačnost. Jinak převažovala velká frontální oblačnost. Hlavní srážky vypadly před Vánocemi. Během druhé 
poloviny poslední dekády byly i ve všech polohách postupně sněhové. 

Nejnižší teplota: 7 až 0°C, krátce hlavně ke konci +1 až -5°C. Nejvyšší teplota: 4 až 10°C a krátce 13°C, občas a to hlavně 
ke konci -1 až +6°C. 

Leden: Nízký tlak vzduchu se nacházel nad střední Evropou s pozvolným postupem. Jednotlivé frontální systémy 
přecházela i v dalších dnech měsíce, ale v chladnějším proudění. Jen krátce v teplých sektorech cyklon bylo významně 
tepleji. Srážkově byl měsíc bohatší, srážky byly rozloženy rovnoměrněji. Hlavní spadly na systémech v poslední dekádě 
měsíce. Opět tedy převládala velká oblačnost a to frontální, případně krátce nízká inverzní nebo místní mlhy. 

Nejnižší teplota: 0 až -6°C, přechodně kolem +2°C. Nejvyšší teplota: -3 až +5°C, krátce 12°C. 

Únor: Při přechodu četných frontálních systémů do západu byla velká oblačnost s každodenními srážkami různého 
druhu. Krátce se objevil déšť i na horách a nastala obleva. Ke konci první dekády došlo po přechodu cyklony a s ní 
spojeného zvlněného rozhraní k citelnému ochlazení s podobě přílivu mrazivého vzduchu od severu. Ve všech 
polohách napadl sníh, často o výšce nad 5cm, místy nad 15cm. Obleva nižších poloh se odehrála po oteplení a návratu 
západního proudění s postupem systémů front po polovině měsíce. Konec měsíce byl ve znamení vlivu mohutných 
anticyklon a četné inverze. Teplota vzduchu se lišila nejen v nížinách a na horách, ale i mezi sobě blízkými lokalitami. 

Nejnižší teplota: 0 až -6°C a krátce kolem +3°C, v mrazivém období -7 až -18°C a ojediněle méně, ke konci měsíce +4 až 
-3°C. Nejvyšší teplota: 0 až 5°C a krátce 11°C, v mrazivém období -9 až -2°C. 

Autor: Meteo Aktuality 

Info@pocasimeteoaktuality.cz 
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METEOZPRÁVY 
Silný vítr nebyl v letošní chladné části roku tak významný, přesto v cykloně 

Hermine zafoukalo 
Po oblevě a velmi teplém počasí na začátku vánočních svátků, kdy teplota dosahovala i 12-14°C se citelně ochlazovalo 
právě během Vánoc. Konec svátků byl zimní i v nížinách, přesto oproti původním předpovědím v nížinách sníh nakonec 
většinou napadnout nestačil. Po ochlazení srážková činnost rychle ustávala, což je poměrně typické. Vítr nebyl tak 
extrémní jako v některých případech z roku 2020 (únor), 2019 (březen), 2018 a 2017 (říjen) či podobně. Ale jedna 
situace velmi silného větru se odehrála a to po Vánocích, kdy ovlivnila počasí v západní, severní a střední Evropě 
hluboká cyklona zvaná „Hermine“. Ta přinesla extrémní poryvy větru především do západní Evropy. Tam byla 
označena jiným jménem (Bella) a označována byla jako „bouře“. Na území ČR se při jejím vlivu vyskytl nejvyšší náraz 
větru na Sněžce 40m/s (145km/h).  

 

Obr. 1 Tendence tlaku vzduchu na stanicích v ČR 27.12.2020 odpoledne, zdroj: chmi.cz 

Nejzávažnějším důsledkem byly popadané stromy či případně další důsledky v podobě uvolnění neupevněných 
předmětů. Popadané stromy působily typické problémy v dopravě (překážky na cestách a kolejištích) a energetice 
(poškození vedení). Intenzivní srážky dominovaly od vyšších poloh, kde sněžilo. Na návětří hor napadlo při vlivu níže až 
30cm sněhu. Vlivem sněžení a silného větru se tam tvořily sněhové jazyky či závěje. Takže od vyšších poloh se přidaly 
důsledky zimních projevů počasí.  
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Obr. 2 Synoptická situace na 27.12.2020 13 SEČ a TN Hermine, zdroj: dwd.de/wetterpate.de 

Na západě Evropě foukal vítr ještě silněji, nejvyšší nárazy dosáhl 170km/h. V oblasti západní Evropy, v Anglii a okolí 
byly zaznamenány četné výpadky elektřiny. To byla samozřejmě nepříznivá situace i u nás, kdy šlo ojediněle i o 
déletrvající přerušení dodávek elektřiny. Tuto situaci lze považovat za jedinou extrémní v souvislosti s poryvy větru. 

Autor: Meteo Aktuality 

Info@pocasimeteoaktuality.cz 

Teplotní extrémy zimy 
V letošní zimě se opět teplota vzduchu často střídala. A to v čase, kdy docházelo k oteplování, které bylo brzy střídáno 
citelným ochlazováním. Tak také v prostoru. To zejména při inverzních situacích, kdy teplý vzduch pronikal pouze do 
některých oblastí naší malé země a to zejména do vyšších výšek. V tomto příspěvku shrneme stručně nejvýznamnější 
teplotní výkyvy, tedy změny v čase a rozdíly v prostoru během letošní zimní sezóny. Jeden z významných výkyvů 
teploty se odehrál v období vánočních svátků, jak je uvedeno již v předchozím textu. 
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Obr. 1 Oteplování od jihozápadu dne 29.1.2021 při přechodu teplé fronty, zdroj: meteo.amut-net, data: chmi.cz 

Na obrázku 1 je třeba si všimnout ostré hranice mezi teplým a studeným vzduchem ve středních Čechách a na 
Vysočině či jižní Moravě. 

 

Obr. 2 O dva dny později nastaly výborné podmínky pro noční ochlazování a na Jizerce klesla teplota k -25°C, zdroj: 
chmi.cz 
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Obr. 3 Teplotní rozdíl při ukončování silného mrazu 15.2.2021 odpoledne, zdroj: meteo.amut.net, data: chmi.cz 

Na obrázku 3 je vidět konec mrazů na jihu a jihozápadě, slabý mráz na Vysočině a vedle toho pak silný mráz zejména 
v pásu severozápadní, částečně střední a východní Čechy. I zde byla teplota poté později večer a v noci též již 
podstatně vyšší. 

Celodenní mráz, za několik málo dnů až 15°C a tání s deštěm i na horách. Toto počasí u nás v zimě umí dobře a jinak se 
nechovalo ani v letošní zimní sezóně. A další průběh je vždy opět opačný, nastává pro změnu kompenzace v podobě 
ochlazování. Velmi citelné nastalo letos například během prvních únorových dnů. Po polovině měsíce se konal opačný 
trend, silné mrazy se změnily za dva či tři dny na téměř jarní počasí s až 12°C. Při slunečním svitu a bezvětří to může 
působit v tomto období už tak, že začíná jaro. To možná někoho doslova zlákalo výrazně odložit oblečení či dokonce 
sedět nebo ležet na zemi. To je ovšem velká chyba, o čemž se asi až na výjimky každý takový jedinec sám přesvědčil. 
Důsledkem tohoto je totiž v lepším případě nepříjemné nachlazení. Ani když trvá teplé počasí delší dobu po zimní 
sezóně, není možno si sedat na stále velmi studený zemský povrch. S odkládáním oblečení je třeba také postupovat 
opatrně. 

 

 

 

 

 



 
 

Stránka | 8  
 
 

METEOZPRÁVY 
V níže uvedeném přehledu prezentujeme největší teplotní změny za celou zimní sezónu 2020/2021. 

Období TMAX před TMAX po Změna 
23. - 26.12. 12,5 3,3 -9,2 
19. - 22.1. 4,4 12,5 8,1 
31.1. - 3.2. -0,3 10,3 10,6 

4. - 7.2. 10,1 -2,7 -12,8 
15. - 18.2. -4,9 11,1 16 

Tab. 1 Významnější ochlazení nebo oteplení během období 72 hodin v zimě 2020/2021, podle dat z Prahy 

V tabulce jsou uvedena nejvýznamnější ochlazení nebo oteplení za 3 dny v letošní zimě podle měření v Praze a to na 
základě údajů o maximální denní teplotě vzduchu. Ochlazení jsou podbarvena modře, oteplení červeně. Největší 
ochlazení jsou označeny tmavě modře v písmu a oteplení naopak tmavě červeně tamtéž. Nejvýznamnější oteplení 
nastalo po skončení silného mrazu po polovině února, kdy se oteplilo za uvedené období tří dnů i 16°C. Jako 
zajímavost uvedeme v obdobném období oteplení o 45°C v oblasti Šumavy. Největší ochlazení za dané období se 
odehrálo právě před začátkem této mrazivé epizody. V tabulce jsou uvedena i další oteplení a ochlazení se změnou 
teploty přibližně nad 8°C za období tří dnů. 

Další informace jsou též v článku o rozdílech teploty při inverzi ke konci února, viz dále. 

Autor: Meteo Aktuality 

Info@pocasimeteoaktuality.cz 

Zimní epizoda se sněhem a silným mrazem v únoru 
Po střídání počasí a spíše nevýznamných obdobích s výskytem zimního počasí v nížinách nastala významnější epizoda 
s trvalým mrazem. I v nížinách se utvořila až na výjimky vyšší sněhová pokrývka. Ochlazování započalo během 6. února. 
Postupně se ve všech polohách v ČR vyskytlo sněžení, k večeru již s tvorbou pokrývky. Teplota klesala během dne totiž 
pod bod mrazu, maximum teploty tohoto dne bylo dosaženo na mnohých místech ráno či dopoledne. Zhruba 10 dní 
trvalo mrazivé období, kdy teplota dosahovala v noci i mimo hory hodnot -15°C a nižších. Přes den častěji zůstávala 
v maximech i pod -5°C. V horských údolích klesala teplota často pod -25°C a občas pod -30°C. V některých případech 
byly překonány i teplotní rekordy. Detailnější informace jsou v dalších odstavcích pro vybrané dny s výskytem 
nejsilnějšího mrazu.  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Stránka | 9  
 
 

METEOZPRÁVY 

 

 

Obr. 1 Nový sníh na stanicích v ČR 8.2.2021 ráno, zdroj: chmi.cz 

Počátek mrazivého období byl ve znamení přílivu vlhkého vzduchu s výskytem sněžení ve všech polohách s tvorbou 
sněhové pokrývky. Druhá polovina období byla s malou oblačností a o to silnějším nočním a ranním mrazem. Mráz 
zeslábl po polovině měsíce, právě poslední den období byl nejvýznamnější. 

Minima teploty 12. února 2021 

Nejnižší teplota činila -30.6°C a změřena byla na Rokytské slati. Dále bylo změřeno -29.5°C na Březníku, -29.1°C na 
Rolavě či -28.7°C na Kvildě-Perle. Silný mráz byl zaznamenán mimo hory a to hlavně v oblasti severovýchodních, Čech 
severu středních Čech a i v dolním Polabí. Například v Lázních Bělohrad bylo změřeno -21.6°C, v Doksanech -21.4°C či 
v Dolním Bousově -21.0°C. 

Minima teploty 14. února 2021 

Nejnižší teplota činila -31.2°C na Rokytské slati, stanice Březník změřila -30.7°C a Kvilda-Perla -30.3°C. mimo horské 
polohy byl dosaženo opět ojediněle i méně než -20°C například v Konstantinových Lázních nebo ve Velkém Chvojnu a 
to -21.4°C a -21.9°C. Rekord pro tento den byl překonán na čtyřech stanicích. 

Minima teploty 15. února 2021 

Nejnižší teplota -31.4°C na Kvildě-Perle, -31.3°C na Rokytské slati či -30.3°C na Březníku. V okrajové části Ostrav bylo 
téměř -20°C, v Praze -18°C. Pod -20°C bylo například na Kolínsku, průměr minimální teploty v ČR činil -16.4°C. Někde 
padly teplotní rekordy, například v Opavě, kde šlo o 110 let starý rekord.  
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Obr. 2 Ledové jevy na tocích v místech s možným vlivem ledu na měření v polovině února 2021, zdroj: chmi.cz 

Autor: Meteo Aktuality 

Info@pocasimeteoaktuality.cz 

Velké teplotní rozdíly při teplotní inverzi na konci února 
Zatímco, jak uvádíme v předchozím příspěvku, teplota klesala ještě v polovině února v nižších polohách i pod -20°C, tak 
ke konci měsíce stoupala v odpoledních maximech na 20°C. Oteplilo se tedy o 40°C, na Šumavě to bylo oteplení i o 
45°C za několik dnů. Významněji mrazivé období kompenzovalo tedy rázem velmi teplé, avšak s velkými lokálními 
rozdíly při značné inverzi teploty. V nižších výškách vznikaly četné mlhy, které se tam udržovaly i celé dny. Teplota byla 
v takové situaci značně ovlivněna. Mlhy halily podobné oblasti po dobu několika dnů. Šlo o střední či dolní Polabí, 
východní Čechy a jižní či jihovýchodní Moravu. 

Teplota 20. února 2021 

Na počátku období bylo na jihozápadě území velmi teplo, na Moravě byla teplota celý den zimní a mnohde i na bodu 
mrazu. Právě tam se udržovala celý den mlha a zůstával tam tedy studený vzduch. Naproti tomu na opačné straně jižní 
části území ČR bylo prakticky jarní počasí. V Plzni 14.9°C, v Dobřichovicích na jihozápadě od Prahy 14.3°C stejně jako ve 
Vyšším Brodu na jihu Čech. Někde byly přepsány maximální rekordy teploty pro tento den. Nejvyšší teplota byla 
změřena na jihu, jihozápadě Čech a na jihozápadě středních Čech. Maxima teploty byla na východě území i velmi 
nízká, například v Holešově 0.3°C.  

Teplota 23. února 2021 

Dvacátý třetí únorový den přinesl ještě teplejší počasí a opět do podobných lokalit jako před několika dny. Bylo 
naměřeno prvních 20°C v letošním roce a to na stanici Vyšší Brod. Ve Vimperku v Pošumaví bylo 19.4°C stejně jako 
v Českém Krumlově. České Budějovice zaznamenaly 19.3°C a Kašperské Hory 19.2°C.  
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METEOZPRÁVY 
Teplý vzduch naplno pronikl tedy do jižních a jihozápadních Čech, na Vysočinu, do vyšších poloh severozápadu Čech a 
severu Moravy. Jinam jen nevýznamně či vůbec. Velmi studené počasí bylo odpoledne v Polabí s 2 až 7°C a na 
jihovýchodě Moravy. 

Teplota 24. února 2021 

O den později bylo 20°C v ČR překročeno a to na Vidnavě s 20.7°C a v Opavě-Oticích s 20.3°C. Velmi teplo bylo ve 
Zlatých Horách 19.9°C, Městě Albrechticích 19.7°C, Javorníku 19.6°C a podobně. Velmi teplo bylo tedy díky přílivu 
teplého vzduchu na četnějších místech republiky než v minulých dnech. Spíše lze říci naopak, kde se příliv teplého 
vzduchu nekonal. Šlo opět o Polabí s maximem teploty i na 2°C v Doksanech, dále byla slabší příliv teplého vzduchu na 
střední a jižní Moravě. Velmi teplo bylo opět na jihu a jihozápadě Čech, ale i středních Čech, na severu Moravy a ve 
Slezsku. Pokořeno bylo několik rekordů pro 24. únor a v některých případech padl i absolutní únorový rekord. Někde 
byl přepsán rekord dosažený v předchozí den. 

 

Obr. 1 Velký teplotní kontrast při inverzi v ČR dne 24.2.2021, zdroj: chmi.cz 

Na obrázku je vidět velký rozdíl teploty mezi místy s mlhami (Polabí, Praha a částečně střední až jižní Morava) 
s teplotou i kolem 0°C. A místy kam pronikal teplý vzduch plně a bylo až 18°C v uvedený den a to již dopoledne. 
Odpoledne bylo i slabě přes 20°C a padly teplotní rekordy. Nejteplejší byl jih Čech, Vysočina a východní Morava či 
Slezsko. 

Teplota 25. února 2021 

A do třetice velmi teplé počasí pokračovalo ještě 25. února kdy se přibližovala již změna počasí v podobě studené 
fronty. A situace byla analogická, velmi teplo na jihu, jihozápadě a severovýchodě. Menší intenzita přílivu teplého 
vzduchu se konala na jihovýchodě, studené počasí přetrvalo v Polabí. Opět bylo nejchladněji v jedné z nejnižších 
oblastí ČR kolem Roudnice nad Labem a to necelé 4°C v maximech. Nejtepleji bylo na jihu Čech a na severu Moravy, 
maxima 20.1°C Byňově, 20.0°C Ropicích, 19.9°C v Javorníku, 19.8°C na Vidnavě. Opět padly rekordy pro daný den, 
některé byly přepsány z předchozího dne. A to včetně absolutního rekordu za únor, který byl někde též přepsán. 

Autor: Meteo Aktuality 

Info@pocasimeteoaktuality.cz 
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KLIMATICKÁ DATA 
Období: 1. prosince 2020 až 28. února 2021. Lokace: Praha, 300m. Měřené a pozorované prvky: Teplota, relativní vlhkost, srážky (24h), tlak vzduchu, chod 
oblačnosti, průběh počasí a ostatní. 

Dle naměřených dat a pozorování uvedených prvků děláme následující statistiky: Průměrné hodnoty (teplota, srážky, vlhkost, tlak), Rekordní hodnoty (teploty, 
srážky, tlak, vlhkost), Klimatické ukazatele (letní, tropické, ledové, mrazivé aj. dny, tropické noci, dny se srážkami, slunečné dny atp.) a Ostatní statistiky (srovnání a 
umístění období v řadě měření od roku 2005). 

Struktura statistiky: Tabulkový přehled (průměrné hodnoty a další doplňující hodnoty tří měsíců aktuálního období s porovnáním s uplynulými dvěma obdobími), 
Grafické vyobrazení (hodnoty uvedených v tabulce, pro orientaci průměrné hodnoty), Umístění období (žebříček s průměrnými teplotami a srážkami od roku 2005 
sestupně s vyznačením umístění aktuálního období) Charakteristiky (odchylky teplot a srážek od průměrů, dle řady počítáno od roku 2005) a Závěr (shrnující 
komentář a konstatování uvedených výsledných statistik, jejich odlišnosti a umístění, zejména ve vztahu k aktuálnímu období. 

PŘEHLED 
2018/2019 T_DMAX T_NMIN MM_PR MM_SUM Rekordy  T_O MM_O T_PR 

prosinec 6,12 1,65 2,32 72,1 
11.9°C, -3.7°C, 

16.2mm + + 3,885 

leden 3,28 -1,52 1,11 34,6 
8.9°C, -8.1°C, 

6.4mm P + 0,88 

únor 7,86 0,05 0,62 17,4 
16.7°C, -6.4°C, 

10mm + P 3,955 

Průměr/celkem 5,75 0,06 1,35 124,1    2,907 

2019/2020 T_DMAX T_NMIN MM_PR MM_SUM Rekordy T_O MM_O T_PR 

prosinec 6,34 1,53 0,32 10 
12.3°C, -2.7°C, 

4.2mm + - 3,935 

leden 5,57 -0,25 0,16 4,9 
14.5°C, -5.4°C, 

2.2mm + - 2,66 

únor 9,36 3,08 2,56 74,4 
14.9°C, -1.1°C, 

22.6mm + + 6,22 

Průměr/celkem 7,09 1,45 1,01 89,3    4,272 

2020/2021 T_DMAX T_NMIN MM_PR MM_SUM Rekordy  T_O MM_O T_PR 

prosinec 5,84 1,68 0,85 26,5 
12.5°C, -3.5°C, 

14.8mm + P 3,76 

leden 3,5 -0,75 1,65 51,2 
12.5°C, -5.2°C, 

9.1mm P + 1,375 

únor 3,98 -2,5 1,36 38,2 
11.1°C, -15.3°C, 

7.8mm - + 0,74 

Průměr/celkem 4,44 -0,52 1,29 115,9    1,958 
ODCHYLKY -0,28 0,07 0,53 46,3    -0,1 

 -0,105       
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KLIMATICKÁ DATA 

 

ŽEBŘÍČEK 
TEPLOTA 

2006/2007: 5.79°C 

2019/2020: 4.27°C 

2015/2016: 4.13°C 

2013/2014: 3.41°C 

2007/2008: 3.11°C 

2014/2015: 2.92°C 

2018/2019: 2.91°C 

2017/2018: 2.16°C 

2020/2021: 1.96°C 

2011/2012: 1.72°C 

2008/2009: 0.92°C 

2012/2013: 0.88°C 

2016/2017: 0.58°C 

2005/2006: 0.15°C 

2010/2011: -1.01°C 

2009/2010: -1.03°C 

Průměr: 2.05°C 

SRÁŽKY 

2009/2010: 1.36mm 

2018/2019: 1.35mm 

2020/2021: 1.29mm 

2012/2013: 1.07mm 

2015/2016: 1.02mm 

2019/2020: 1.01mm 

2010/2011: 0.98mm 

2008/2009: 0.75mm 

2017/2018: 0.72mm 

2016/2017: 0.71mm 

2005/2006: 0.65mm 

2006/2007: 0.47mm 

2014/2015: 0.43mm 

2011/2012: 0.39mm 

2007/2008: 0.26mm 

2013/2014: 0.25mm 

Průměr: 0.79mm 

0
5

10
15
20
25
30

prosinec leden únorTe
pl

ot
a 

°C
/s

rá
žk

y 
m

m

Měsíce

Zima 2020/2021 - teplota a srážky

Srážky



 
 

Stránka | 14  
 
 

KLIMATICKÁ DATA 
ZÁVĚR 

Odchylka od průměrné teploty období činí: +0.1°C 

Odchylka od průměrných srážek období činí: +0.53mm 

Období bylo: 

9. nejteplejší  

3. nejvlhčí 

Shrnutí: 

Zima byla teplotně průměrná (+0.1°C) a srážkově nadprůměrná (+0.53mm). Nejteplejším měsícem byl 
prosinec a nejchladnějším únor. Nejsušším byl prosinec a nejvlhčím leden. 

Z hlediska porovnávaných období byla nejteplejší zima 2019/2020 a nejchladnější zima 2020/2021. Nejsušší 
byla zima 2019/2020 a nejvlhčí 2018/2019. Z hlediska letošní zimy byl měsíc prosinec teplejší, kompenzace 
nastala během ledna a hlavně v únoru. O něco sušší, ale zcela v rámci normálu, byl prosinec. Významně vlhčí 
byl leden, který přispěl k nadprůměru srážek sezóny. 

 

 

Alespoň několik dnů byl v zimě zavát každý strom 
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FOTOGALERIE 
 

 

Ve fotogalerii tohoto 
zimního čísla nebude nouze 
o krajinu pokrytou sněhem. 
Lednový sníh napadl včetně 
nížin několikrát, byť ne ve 
všech oblastech a ne 
v podobě nijak vysoké 
pokrývky. 

 

Pohled na zasněžený sad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

První sníh napadl kolem 7. ledna, další 
sněhová pokrývka se utvořila 
v polovině ledna. Právu tu zachycuje 
ve známém pražském Šáreckém údolí 
u tamního Šáreckého potoka tato 
fotografie. 
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FOTOGALERIE 

 

Vzhledem k tomu, že v lednu padal sníh často za vyšší teploty, sněhové vločky měly často velké rozměry. Vlivem 
teplejšího vzduchu se také snáze zachytávaly na předmětech, včetně větví stromů. Na velkých i malých větvičkách byla 
mnohde velká vrstva sněhu. Hezké na pohled, ale nebezpečné ve vztahu k velké tíze sněhu s důsledkem lámání větví. 

 

 

 

 

Podstatný byl únorový sníh, kdy se většinou 
utvořila i vyšší sněhová pokrývka. Ta byla 

shodná na běžkování i v nížinných městech. 
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FOTOGALERIE 
 

 

 

Ke sněhu se přidal během 
mrazivého období silný mráz. 
Sníh byl často zmrzlý a značně 
suchý. Zejména proti 
slunečním paprskům byla 
viditelná jeho třpytivost. 

Tu ukazuje v detailu i 
následující fotografie na této 
stránce. 

 

Na této fotce je zachycen 
třpytící se sníh v lese před 
západem Slunce k obzoru. 
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FOTOGALERIE 
 

 

Ke konci epizody silných 
mrazů se přidaly i ledové 
jevy ve vodních tocích. Led 
v potoce na okraji 
Středočeského kraje a voda 
tekoucí před něj se vzdutím 
hladiny vody v toku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Když se k prachovému až zmrzlému sněhu přidala jasná obloha se slunečním svitem, zimní krajina vynikla ještě více. To 
byla situace v několika posledních dnech mrazivého období. 
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FOTOGALERIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhledy do zasněžené krajiny z vrchu za doprovodu sytě modré oblohy s výbornou dohledností. Úplně v pozadí vysoká 
oblačnost, která signalizovala dne 14. února změnu počasí v podobě postupu okluzní fronty. Ta následně ukončila 
mrazivé počasí. Na fotografii je oblačnost ještě daleko. Všechny tři byly pořízeny ze skalnatého vrchu Kozí hřbety na 
okraji Prahy s výhledem na Únětice a Statenice u Prahy, směr západ až severozápad. Od první fotografie nahoře po 
poslední vpravo dole (postup zleva) jde o postupný pohled od severozápadu k jihozápadu. 
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TÉMA 
Letošní zima nebyla tuhá, jen chvíli více mrzlo 

V poslední části klimatologické zimy se objevila epizoda 
se silným mrazem a se sněhovou pokrývkou i 
v nížinách a velkých městech. To je situace 
v posledních letech u nás prakticky nevídaná. Sníh 
v centru Prahy nebo Brna či v nejníže položeném 
Polabí nebo v nejjižnějších oblastech Moravy? A ráno 
mráz s teplotou pod -15°C? To se v zimních sezónách 
posledních let opravdu nestávalo často. A i v lednu 
bylo letos častěji zimní počasí, byť stále s výkyvy. Proto 
se během února rozmnožily komentáře nebo i články 
se závěry, že letošní zima je studená či hodně mrazivá. 
Nebo se používal hodně oblíbený termín tuhá. Tyto 
ovšem hodnotily letošní zimu pouze, co se týče 
několika málo dnů. Podle toho rozhodně nelze činit 
závěru a pohlížet tak na celou zimu. Tedy na období 
trvající od prosince do února. Takže ti kteří dělali 
závěry o tuhé zimě byli velmi silně ovlivněny pouze 
tímto kratším mrazivým obdobím. Maximálně letošním 
častějším výskytem sněžení a mrazu či s těmito faktory 
četnějším vznikem dalších zimních prvků počasí jako je 
náledí či ledovka. Ale pro objektivní zhodnocení 
průběhu klimatu v zimě je třeba vyhodnotit veškerá 
data za toto období. Z hlediska našeho měření v Praze 
tak činíme v rubrice Klimatická data tak, jako v každém 
čísle. 

Takže s odkazem na tato data, která se budeme 
komentovat, plus s poznáním dalších dat můžeme 
uvést následující. Z hlediska několika minulých let (od 
roku 2005) byla letošní zima co do teploty zhruba 
uprostřed pomyslného žebříčku. Takže nebyla ani 
studená, ani příliš teplá. Patřila do skupiny těch 
chladnějších, ale průměr sezóny zvyšoval hlavně měsíc 
prosinec. Tam bylo počasí často teplé, krátce i velmi 
teplé bez zimních projevů. Zimní počasí započalo 
hlavně během ledna, ve kterém byly též zaznamenány 
výkyvy směrem do nadprůměrných hodnot. Bez těchto 
se neobešla celá zima, ani jeden měsíc. V únoru zimy 
přibylo, aby jí mohlo zase ke konci měsíce rychle 
ubývat. A opět se objevil výkyv směrem do 
nadprůměrných hodnot teploty. Byť pouze lokálně a 
toto zvýšila průměr teploty v únoru. V oblastech 

s častými mlhami, které mírnily rekordně teplé počasí, 
byl nárůst průměrné teploty pozvolnější. O teplotních 
rozdílech ke konci února též pojednává příspěvek 
v Meteozprávách, první rubrice časopisu.  

Průměrná teplota letošní zimy dle našeho měření činila 
1.96°C, zima byla z pohledu sestupném žebříčku 9. 
teplejší z 16 sezón. Která zima byla tuhá? Pokud 
budeme tento pojem vykládat jako období zimy 
s častým až velmi častým zimním charakterem počasí, 
tak určitě sezóny 2009/2010, 2010/2011 a také 
2005/2006. Mezi studené zimy, které měly určitě 
blízkost tzv. tuhým se řadí z nedávné doby ještě zima 
2016/2017. Takže poměrně nedávná zima byla ve 
znamení ještě nižší teploty než letošní, také se v této 
souvislosti vyskytovala během uvedené sezóny často 
sněhová pokrývka včetně nížin a velkých měst. 

Pokud budeme hodnotit letošní zimu ohledně srážek, 
tak je nutné říci, že se řadila do kategorie vlhčích zim. 
V Praze byla konkrétně od roku 2005 dokonce 3. 
nejvlhčí, více srážek spadlo už jen v sezónách 
2009/2010 a 2018/2019. S tím rozdílem, že sezóna 
2009/2010 byla zároveň v období studeného počasí, 
takže velmi bohatá na sníh i v nížinách. A sezónu 
2018/2019 si pamatujeme sice jako vlhčí, ale také jako 
dosti teplou s minimem sněhu v nižších výškách. Letos 
se průběh zimy tedy posunul mírně k chladnějšími rázu 
a stejně jako v posledních letech zůstává průběh 
zimního počasí vlhčí. Letos činily průměrné srážky 
1.29mm a celkem spadlo za období 115.9mm srážek. 
Z důvodu výše jmenovaných charakteristik bylo o něco 
více srážek ve formě sněhu i v nižších polohách. Ale 
vyšší míra četnosti sněhových srážek byla ve druhé 
polovině období, tj. od poloviny ledna. Ale také se 
v zimě uplatňovaly četné a významné změny teploty. 
V lednu spadlo srážek nejvíce v kombinace formy 
sněhu i deště, kdy kromě vyšších výše spíše převážil 
déšť. Pokud by byla zima teplotně s nižší hodnotou, 
tedy studenější, narostla by pravděpodobnost výskytu 
častější a vyšší sněhové pokrývky a to právě v lednu.  
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TÉMA 
To by přidávalo této zimě tzv. tuhost v podobě zimních 
projevů počasí, mezi které řadíme právě výskyt 
sněhové pokrývky. Vedle tohoto se vlivem střídání 
kladných a záporných hodnot teploty častěji 
vyskytovaly jevu, jako jsou náledí, zmrazky či případně 
ledovka. Zejména ke konci měsíce se odehrály i oblevy 
v horských polohách. Byly ale velice přechodné. Sněhu 
bylo na horách postupně dostatečné množství, ale 
rozhodně ne nijak velké. Také se stav sněhové 
pokrývky lišil lokalitu od lokality.  

Zima byla jednou z nejvlhčích a řadila se k mírně 
chladnějším. Takže se vytvořily oproti minulým dvěma 
sezónám i sněhová pokrývka a to i vyšší. Takže 
z pohledu hydrologické situace jde určitě o pozitivní 
průběh a to směrem ke kladné vodní bilanci. Přesto 
deficit srážek z loňského roku v některých oblastech 
přetrval po celou zimu a to ruku v ruce s dalšími 
hydrologickými ukazateli sucha. Nižší vodní kapacita 
půdy, její nasycení a nižší hladina podzemních vod.  

Sucho v půdní rovině tedy do jisté míry přetrvalo 
v oblastech: 

 Střední, jihozápadní a hlavně severozápadní 
Čechy 

 Nejjižnější Morava 

Deficit srážek trvá neustále na západě a severozápadě 
Čech. Takže hrozba půdního sucha v těchto lokalitách i 
nyní po skončení zimy přetrvává. V únoru byla hladina 
podzemních vod většinou normální nebo mírně 
nadnormální, místy silně nadnormální. Silný nad 
normál hladiny byl zaznamenán hlavně na střední a 
východní Moravě. O něco nižší hladiny jsou zejména 
lokálně pozorovány na severozápadě Čech. V této 
jediné lokalitě je možno říci, že sucho přetrvalo přes 
celou zimu a přesouvá se nyní do vegetačního období 
letošního roku. Bude tedy záviset na průběhu klimatu 
během jara a následně v létě, jak se bude situace v této 
lokalitě i na zbytku území vyvíjet. Totéž lze říci o 
vydatnosti pramenů vodních toků. Ty jsou plošněji nižší 
na severozápadě území, jinde jsou podnormální jen 
v ojedinělých případech. Totéž platí tedy o průtocích 
ve vodních tocích, které jsou většinou normální či 

nadnormální, místy významněji nadnormální. Lokálně 
jsou podnormální, četněji na západě a severozápadě. 
Stále po zimním období dotuje průtoky vodních toků 
pozvolna tající sníh z vyšších poloh. Což ještě i 
vzhledem často studenému až mrazivému počasí od 
vyšších poloh bude trvat s přestávkami povětšinu jara. 
To je velice pozitivní vzhledem k postupnému dotování 
vláhy v půdě a doplňování zásob podzemních vody i 
pro případ příchodu suchého období během jara. 

Závěr 

Zimní počasí s výskytem mrazu a sněhové pokrývky 
mimo horské a vyšší polohy bylo v letošní zimě 
bezesporu o poznání více než v minulých dvou 
sezónách. Ale jak ukazují data z měření, rozhodně 
nešlo o žádnou významnou zimu co do zimních projevů 
počasí. Srážkově byla tato podobná jako většina 
minulých, kdy se uplatnily vyšší srážky. Také se opět 
uplatňovaly velké změny teploty s převahou teplejšího 
počasí. S tzv. Špičkami v podobě velkých výkyvů teploty 
směrem k nadprůměrným hodnotám. Ty zvýšily 
celkový průměr období, který je ve výsledku tedy 
nadnormální. A to z důvodu, že studené epizody trvaly 
kratší dobu a nedokázaly vykompenzovat teplé. 

Z hlediska globálních klimatických údajů poskytovaných 
ČHMÚ za celou republiku jako celek lze říci následující. 
Prosinec byl jednoznačně teplotně nadnormální, což 
platí i o lednu. Odchylka teploty od normálu v prosinci 
činila +2.7°C, v lednu +1.7°C. V únoru byla teplota 
průměrná, odchylka od normálu činila pouze +0.1°C. 
Jako celek byla zima tedy zcela jednoznačně s kladnou 
odchylkou v průměru +1.5°C nadnormální. Co do 
srážek, v prosinci spadlo 58% srážkového normálu, 
v lednu to bylo více, než činí normál a to o 31%, spadlo 
131% normálu. V únoru spadlo 97% normálu, takže šlo 
i srážkově o vyrovnaný měsíc. Průměrně za celou zimu 
spadlo tedy cca 95% normálu srážek, proto lze zimu 
srážkově hodnotit jako normální s určitými výchylkami 
a určitým maximem srážek uprostřed sezóny (ČHMÚ 
2021). 
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TEORIE 
O vodních tocích obecně 

Pokračování z 62. čísla: 

Jakost vody - vodní toky 

Vyjadřujeme prostřednictvím ní míru znečištění vody, které může mít řadu příčin. Tyto dělíme na přirozené/přírodní a 
antropogenní, tedy znečištění přírodní a toxické. Běžné znečištění znamená výskyt organických a anorganických látek. 
Jde o živiny, silážní šťávy, odpad z potravinářství atd. Obohacování biogenními prvky přidává do vody dusík a fosfor a 
vodu antropogenně eutrofizuje. Na základě toho dochází dle určitých podmínek ve vodním prostředí k dalším reakcím. 
A vzniká běžné znečištění v podobě zakalení různými řasami a drobnými živinami. Toto je často mikroskopického 
měřítka, ale četného množství. 

Pod obydlenými oblastmi či průmyslovými podniky lze na tocích pozorovat šedobílé zakalení a následně zelené 
znečištění. Protože postupně dochází ke tvorbě řas. Výskyt vodních rostlin i některých řas je signálem absence 
toxického znečištění vody v daném toku. Vodní tok je schopen se samostatně postupem času čistit = samočistící 
schopnost vodních toků. Tato schopnost může být dle typu a intenzity vypouštěných látek omezena či zcela narušena. 

Typické příznaky znečištění vody - na vodě 

Pokud se ve vodě objevuje toxické znečištění a je odbourána samočistící schopnost vodního toku, poznáme to velice 
jednoduše dle nepřirozených projevů. Tyto ve zdravém vodním toku nemohou nikdy nastat. Jedná se o: 

• Zbarvení vody - nápadnější zbarvení vody, např. do bílé či šedé barvy bez jiných příčin (např. prudké srážky, které 
by spláchly šedé bláto jílových svahů). Nebo jiné zbarvení a to např. červené. Opět pokud prudký déšť 
nespláchl takto zbarvenou hlínu ze svahů u toku. Nebo v toku neprobíhají nad daným místem např. úpravy a 
voda není uměle kalena. 

• Výskyt pěny - pokud se čeřením voda pění, není s ní něco v pořádku. Pěna se bude tvořit zejména v místech 
čeření vody, kdy voda padá z výšky - zpravidla splavy, jezy, vodopády, stavidla atd. Jedním z mnoha důvodů 
může být výskyt melasy z cukrovarského provozu. To byl v minulosti častý problém, kdy uniklo z takovéhoto 
závodu do vodního toku nadměrné množství této látky. Voda má pak současně také bílé až nažloutlé zbarvení a 
tato látka. Ta je v běžném množství neškodná vlivem samočištění vodního toku, může ve větším množství 
způsobit odčerpání kyslíku z vody. 

Typické příznaky znečištění vody - vodní fauna 

• Úhyn menších živočichů - pozorujeme-li nadměrný úhyn některých vodních živočichů (např. malé ryby, škeble, 
mušle, vodní šneky atd.), opět není s vodou v toku něco v pořádku. A znečištění může být jakékoli v toxické 
podobě či jiné intenzivní znečištění, které vyvolá určitě projevy směřující k negativním dopadům na 
hydrobiologii. Např. právě výskyt melasy či jiných podobných látek, které odebírají z vody kyslík. 

• Úhyn větších ryb - je nejvíce znatelným projevem toho, že není s vodou v toku něco v pořádku. Jedná se 
většinou o významné znečištění v toxické podobě či velkém rozsahu. Je nutný úhyn více kusů ryb na větším 
úseku toku pro spolehlivou identifikaci toho, že je voda v toku od určitého místa z určitého důvodu znečištěna. 
Jde např. únik většího množství látek z chemického provozu, např. kyanidu. Před několika lety (asi deseti) se tak 
stalo na středním Labi, kdy unikly nebezpečné látky ve větším množství z kolínské chemičky. 
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TEORIE 
Nebezpečné látky 

Rozlišení nebezpečných látek pro vodní prostředí dle míry nebezpečnosti: 

a) Toxické - např. kyanid, amoniak, látky působící barevně 

b) Ovlivňující míru kyslíku - např. odpadní vody, ropné látky, splašky atd. 

c) Netoxické látky nebo-li inertní - např. jílové částice. 

Klasifikace toků podle čistot vody 

Vodní toky podle čistoty klasifikujeme do pěti jakostních stupňů. První a druhý stupeň označuje neznečištěnou anebo 
jen mírně znečištěnou vodu. Takovým stupněm jsou u nás ohodnoceny většinou horní úseky vodních toků jako je Labe, 
Úpa, Divoká Orlice jako celek plus Orlice. Dále celá Chrudimka, střela, horní Vltava a Vltava nad Prahou a horní toky 
některých řek na severu Moravy. 

Třetí stupeň označuje znečištěnou vodu, jedná se o většinu vodních toků v ČR, například jde o střední a dolní Labe, 
Moravu nebo Berounku. Čtvrtý stupeň znamená silně znečištěnou vodu, takových toků je v ČR bohužel poměrně 
hodně. Jde zejména o menší vodní toky a potoky, jako je např. Rakovnický potok, Výmola, Úslava. Ale také Lužnice, 
Dyje, dolní Morava atd. Pátý stupeň označuje největší míru znečištění, tzv. velmi silně znečištěnou vodu. Takových toků 
či spíše úseků toků je v ČR naštěstí minimum, jde zejména o tok Kyjovky a Litavy na jižní Moravě. 

Ekosystémy tekoucích vod 

Oblasti s výskytem vody tvoří bohaté ekosystémy s velkých množstvím různých prvků, mezi kterými jsou pevné a 
komplikované vazby. Jednoduše řečeno se v nich vyskytuje mnoho druhů rostlinstva a živočišstva. Ty tvoří dohromady 
potravní řetězec od pouhých živin tvořících se ve vodě vlivem chemických a biologických reakcí. Až po dravé ryby na 
vrcholu řetězce. Většina živočichů, která ve vodách žije, není vůbec přizpůsobena k životu bez vody a vedle nich 
najdeme ve vodách i obojživelníky, kteří mohou sice žít i mimo vodu, ale nikoli dlouho a vodu ke svému životu často 
potřebují. 

Jiný ekosystém panuje v tekoucích vodách a jiný ve stojatých. Co se týče ekosystému tekoucích vod, tak ten je 
neuzavřený se stálým přísunem živin přítokem vody. Nebo naopak jejich opětovnou ztrátou odtokem vody. Specifické 
pro tyto oblasti vod je také stálý směr proudu vody. Každý tok je jedinečný svým spádem koryta, podložím či teplotou 
vody. Živé organismy v takových vodách jsou přizpůsobeny podmínkám, které daný tok nabízí. Lidé ovšem tyto toky 
mění dle svých preferencí a do ekosystémů tak výrazně zasahují. O tom bude podrobněji pojednáno v tématice úprav 
toků. 

Ovlivňování ekosystému 

Poměry v toku ovlivňuje člověk i odběry vody pro různé účely. Bez návratu vodu by to nešlo, proto se použitá a tzv. 
odpadní voda do toků vrací. Nikdy ovšem není, nehledě na hrubě nedostatečné čištění, zbavena všech látek do ní 
přidaných. Těch, které se v ní při odběru nevyskytovaly. Tím je ovlivňován ekosystém daného toku. Voda v toku má 
samočistící schopnost na základě složitých procesů v toku. Ale vzhledem k tomu, že v poslední době se podíl 
vypouštěné odpadní vody zvětšil, tak není možné, aby tok veškeré nežádoucí látky obsažené ve vypouštěné vodě 
odstranil. Do určité míry je ve vodě navrácena tzv. ekologická rovnováha a nežádoucí látky jsou z vody zcela odstraněny. 
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TEORIE 
Unášení rostlin 

V tocích dochází k velkým přesunů. Pokud nyní necháme stranou přesun materiálu v toků v důsledku eroze. Tak tokem 
se snadno přesouvají živočichové. A to ve směru proudění vody i proti směru jejího proudění a rostliny pak ve směru 
proudu toku. Tak jsou jejich semena proudem vody unášena a rostlina se tak dostane například na druhý konec toku. 
Zajisté musejí být pro její výskyt v daném místě příznivé podmínky a to jak v korytě daného toku, tak podmínky 
klimatické. 

Činnosti vodních toků 

Tento odstavec pojednává o základních činnostech vodních toků. Ty lze shrnout do třech kategorií: 

1. Erozní činnost 
2. Transportní činnost 
3. Akumulační činnost 

Příčinou erozní činnosti je proudící voda. Ta strhává částice jednak ze dna koryt vodních toků a jednak také z jejich 
břehů. Prouděním vody je způsobeno smykové napětí. Z břehů se jeho vlivem uvolňuje materiál a ten tvoří velkou část 
sedimentů toku. Tyto částice ovšem narážejí zejména na dno koryta a odlamují další částice. Jak již bylo též popsáno, i 
jednotlivé úlomky částic do sebe narážejí, tříští se a dochází k abrazi. Úlomky se dalším působením proudění vody 
různě točí a působí na horniny nacházející se v korytě toku. Vznikají tak zmíněné obří hrnce - vzniká evorze. 

Transport a akumulace 

Transportní činnost vodního toku úzce souvisí s erozní. Při vysokých průtocích nebo velkém spádu koryta. A tím 
vyvolaného rychlého pohybu vody korytem dochází k unášení tohoto ulámaného a do toku spadlého materiálu. Vodní 
tok dokáže přenést takový materiál desítky kilometrů daleko. Nebýt erozní činnosti toku, tak by téměř nebylo co v toku 
unášet. 

Unášený materiál se v klidnějších a hlubších úsecích toků nebo v případě překážek (vodní nádrže, rybníky, jezy atd.) 
usazuje, resp. akumuluje a tomuto procesu říkáme sedimentace, resp. usazenému materiálu říkáme sedimenty. Tato 
činnost, resp. funkce toku se nazývá akumulační. 

 

Pokračování v 64. čísle časopisu. 

 

Příští téma teorie: Geomorfologie koryt vodních toků 

V tématu budou probrány základní geomorfologické procesy a typy vodních toků. Objasněny 
budou základní pojmy problematiky. Věnovat se budeme především pojmům meandr a 
bifurkace. 
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METEOKVÍZ 
Doplňte řadu uvedených pojmů 

A/ Skupina procesů: ❸→ ⑥⑦④, skládá se z procesů: ❶→ ④, ⑦, ⑤, ⑩, depozice, ⑨. 

B/ Skupina názvů: ❷→ ⑥ oblačnost, obsahuje názvy: ❶→ ⑥, ⑫, ⑫. 

C/ Skupina názvů: ❷ → ⑫ srážky, obsahuje názvy: ❶→ ④, jíní, ⑨, ⑦, ⑧. 

D/ Skupina názvů: ❶→ ⑦, obsahuje názvy: ❶→ ⑫, ⑪, ⑪, elektrometeory. 

Vysvětlivky: Čísla v černě vyplněných kolečkách označují počet slov doplňovaných výrazů a čísla v bílých kolečkách 
označují počet písmen jednotlivých slov doplňovaných výrazů. Každý výraz (nikoli slovo) je oddělen čárkou. 

Nápověda: A/ Fázové přechody vody, B/ Ledové oblaky, C/ Srážky nepadající z oblaků, D/ Skupiny jevů podle procesu vzniku. 

Návod k luštění: Každá otázka obsahuje skupinu názvů určitých jevů či procesů či dalších a výčet těchto. Podle 
vysvětlivky výše doplňte za kolečka patřičná slova nebo slovní spojení. Pokuste se nepoužít nápovědu, která je 
uvedena zde malým písmem. Pokud budete chtít, můžete použít ke každé otázce nápovědu. Podle ní by neměl být 
problém základní názvy používané v meteorologii doplnit. Pokud nepatříte mezi ty, kteří znají základy fyziky a 
meteorologie, pak zkuste použít naše teoretické informace na webu (www.pocasimeteoaktuality.cz) k patřičné 
tématice. Cenní se totiž i to, že si dokážete najít k vyřešení otázek potřebné informace. Ke všech otázkám na našem 
webu totiž najdete odpovědi. A ještě lze použít naše zvláštní stránka www.encyklopedie.pocasimeteoaktuality.cz  
s pojmy a jevy, která obsahuje opravdu bohatou teorii hydrometeorologie. 

Bodové hodnocení uvedených řad kvízu tohoto čísla: 

A/ 6 bodů (pokud použijete nápovědu 4 body, pokud si vyhledáte informace 2 body) 

B/ 8 bodů (pokud použijete nápovědu 5 bodů, pokud si vyhledáte informace 3 body) 

C/ 10 bodů (pokud použijete nápovědu 7 bodů, pokud si vyhledáte informace 4 body) 

D/ 5 bodů (pokud použijete nápovědu 3 body, pokud si vyhledáte informace 1 bod) 

Přičtete si tedy celkem: 29 bodů, resp. 19 bodů, resp. 10 bodů. 

V příštím čísle budou publikovány správné odpovědi, pokud máte zájem, můžete nám zaslat řešení na email 
info@pocasimeteoaktuality.cz a my vám kvíz vyhodnotíte a zašleme zpět s výsledky a to co nejdříve, tedy podstatně 
dříve než bude vydáno další číslo časopisu. V tom najdete další podobné otázky kvízu. 
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HISTORIE 
Zima 2020/2021 z pohledu mrazivých a ledových dnů v porovnání se 

studenými zimami posledních let 
V příspěvku historické rubriky se zaměříme na srovnání letošní zimní sezóny z pohledu počtu mrazivých a ledových 
dnů. A to se zimními sezónami, které měly podobný teplotní průběh jako letošní. Tedy spíše s těmi studenějšími 
z posledních let. Čím bude z pohledu nižší polohy (data z Prahy) prezentováno, jak studená vlastně vůči těmto zimám 
ta letošní byla. Mezi chladnější zimní sezóny podle uvedených dat patřily v posledních letech tyto: 2016/2017, 
2012/2013, 2008/2009, 2005/2006, 2010/2011 a 2009/2010. S těmito budou uvedené klimatické údaje s letošní 
sezónou také konfrontovány. 

V následující tabulce jsou uvedeny charakteristiky jednotlivých dnů s typickou teplotou vzduchu. Jde o mrazivé dny, 
které spočívají ve výskytu záporné hodnot teploty, a jde o dny s nočním minimem pod bodem mrazu. Současně jde 
samozřejmě i o dny s celodenním mrazem, které jsou navíc označeny jako ledové dny. Dále je uveden průměr teploty 
vzduchu za jednotlivé měsíce zimní sezóny tak, aby byly obsaženy veškeré údaje pro objektivní hodnocení významnosti 
zimní sezóny z hlediska teplotních charakteristik. Na závěr je uveden absolutní teplotní extrém v podobě nejnižšího 
minima teploty za celou zimní sezónu.  

2005/2006 MD LD TPRUM TMIN 

prosinec 13 1 2,1 
-15,4 leden 25 15 2,85 

únor 18 3 -0,4 

  56 19 1,52   

2008/2009         

prosinec 8 6 3,05 
-12,4 leden 25 11 -1,66 

únor 14 6 1,38 

  47 23 0,92   

2009/2010         

prosinec 16 8 0,44 
-17,1 leden 31 22 -3,31 

únor 22 11 -0,24 

  69 41 -1,04   

2010/2011         

prosinec 31 20 -3,83 -14,8 
leden 21 7 0,81 

únor 21 7 0 

  73 34 -1,01   

2012/2013         

prosinec 18 5 1,27 
-12,3 leden 18 16 0,48 

únor 14 6 0,88 

  50 27 0,88   

2016/2017         

prosinec 18 5 1,89 
-13,7 leden 29 19 -3,31 

únor 13 4 3,17 

  60 28 0,58   

2020/2021         

prosinec 9 0 3,76 
-15,3 leden 19 3 1,37 

únor 14 9 0,74 

  42 12 1,96   

Tab. 1 Charakteristické dny a další údaje o teplotě vzduchu během chladnějších zimních sezón v porovnání se zimou 
2020/2021 
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HISTORIE 
Z tabulky prezentované na předchozí straně vyplývá na první pohled, že letošní zimní sezóna patřila sice 
k chladnějším, ale z uvedených studenějších byla tou nejteplejší. Tedy nejmírnější co se týče charakteristik teploty 
vzduchu. To ukazuje jednak počet mrazivých a zejména pak ledových dnů, ale potvrzuje to také průměrná sezónní 
teplota. Z pohledu té se podobala letošní sezóna první srovnávané 2005/2006. To lze částečně tvrdit i o počtu 
ledových dnů, které se vyskytly letos pouze v jedné epizodě v únoru a dále ve velmi krátkých a nevýznamných 
epizodách v lednu. Mrazivých dnů bylo též nejméně, z tohoto pohledu podobně jako v zimě 2008/2009. Největší 
vypovídací hodnotu má průměrná teplota vzduchu. Naopak nejnižší pak poslední uvedený údaj, kterým je absolutní 
minimum teploty za sezónu, to činí -15.3°C a opět se potvrzuje jeho podobnost se zimou 2005/2006 a dále 
2010/2011, která byla jinak ale podstatně studenější. Letošní zima byla o něco mírnější dle uvedeného i než poslední 
chladnější zima 2016/2017.  

V letošní sezóně byl oproti ostatním uvedeným velmi teplý prosinec, podobně jako v zimě 2008/2009. Dokonce 
z pohledu mrazivých dnů i více, ale v případě ledových dnů to již konstatovat nelze. Letos se v prosinci ledový den 
nevyskytl. Velmi málo jich bylo i v lednu, který byl též spíše teplejší podobně jako v zimě 2005/2006, kdy byla 
průměrná teplota ale ještě vyšší, mrazivých dnů bylo v té sezóně ale více a ledových podstatně více.  

 

Obr. 1 Přehled počtu mrazivých a ledových dnů v uvedených studenějších zimních sezónách 

A graf na obrázku 1 ilustruje průběh počtu mrazivých a ledových dnů v uvedených studenějších zimních sezónách. 

Závěrem k uvedenému srovnání je možné zopakovat, že letošní zima byla spíše chladnější, ale ze studenějších sezóny 
posledních 15 let se řadí k těm nejteplejším. Počasí bylo o poznání mírnější, zejména v prosinci, vlivem čehož se 
průměr teploty zvyšuje. A naopak se snižuje počet zejména ledových dnů. Proto je opět nutné říci, že letošní zima 
nebyla nijak tuhá. Jen byla studenější než poslední teplé zimy od roku 2013 a vyskytla se v ní významnější mrazivá 
epizoda se sněhem. To objasňujeme a uvádíme na pravou míru již v našem článku na webu 
www.pocasimeteoaktuality.cz (viz článek Letošní zima nebyla tuhá, jen krátce více mrzlo). 
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